ZPRÁVY

Z RADNICE

Frymburk v době koronaviru – díl II
Od vypuknutí celosvětové pandemie onemocnění uplynul nějaký čas a já bych
plynule navázal na informace z našeho městečka, týkající se této situace, které jsem psal
v dubnovém zpravodaji.
Ještě do konce měsíce dubna jsme opětovně dodali nějaké ochranné pomůcky
zaměstnancům do našich obchodů s potravinami a na čerpací stanici pohonných hmot.
Dále jsme prováděli a i budeme provádět desinfekce veřejných prostranství, což dokonce
přilákalo i celostátní média (ČT, Prima) a měli jsme tedy možnost prezentovat skutečnost, že jednou nastane opět doba
„poté“. Kdy náš Frymburk bude připraven přivítat hosty, jako bezpečný přístav pro jejich letošní dovolenou.
Po zakoupení a získání od dárců dostatečného množství roušek, rukavic a desinfekce jsme vytvořili tzv. hygienické
balíčky pro všechny naše občany nad 70 let věku (cca 170 lidí). Tyto balíčky poté naši dobrovolní hasiči roznesli uvedeným
občanům. Velmi dobře a v klidu se umíme vypořádat s nastavením nákupních časů pro seniory a ostatní.
Dost citelně postihlo řadu našich občanů uzavření hranic a dosti výrazné omezení pro tzv. pendlery, tedy lidi, jež
denně dojížděli za prací do zahraničí. Věřím, že se brzy najde řešení (např. pravidelné postupování testu na koronavir
apod.), jenž by opět těmto lidem umožnilo pracovat. Též se u nás v žádném případě nepotvrdilo, že by tito pendleři byli
pro nás nějakou hrozbou přenosu nemoci.
Je dobře, že se již rýsuje zpět uvedení do života jednotlivých uzavřených obchodů, služeb, postupně hotelů
a restaurací. Tyto provozy mají pro nás nezanedbatelný význam ve smyslu nejen přímých plateb do rozpočtu, ale hlavně
v oblasti zaměstnanosti.
Od jisté doby již dostávám denní informace o stavu, resp. počtech nakažených, či lidí v karanténě u nás ve Frymburku
i v celém Jihočeském kraji. K dnešnímu dni jsme ve Frymburku nezaznamenali výskyt onemocnění COVID-19. Pravidelně
v nahlášené povinné karanténě máme občany v řádech jednotek.
Ve svých nemovitostech, přesněji rekreačních chatách a domech, s námi zde, dá se říci „trvale“ tedy de-facto žije
(viz foto) nebo tráví většinu času v tomto nouzovém období pár stovek občanů (možná i tisíc). Na jednu stranu nám to
přináší vyšší náklady na likvidaci odpadu, na druhou stranu nám tito lidé svými nákupy pomáhají udržovat ekonomickou
prosperitu našich obchodů, pošty, lékárny apod. Vůbec to nezmiňuji z důvodu, že je to špatně, či dobře, prostě to tak je
a nic se neděje. Koneckonců takto společně s těmi našimi „lufťáky“ žijeme pěkných pár desítek let. Co ale musím v této
věci zmínit, je ta skutečnost, že to má dost zásadní vliv na příjmy resp. „nepříjmy“ do našeho rozpočtu. Nastavení
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Kdo jsou? Jsou tu ještě? Odkud přišli? Vrátí se? Co po sobě zanechali? :-(
RUD – rozpočtového určení daní pro obce a města je z 94 % vázané na trvale bydlící obyvatele u daní sdílených. To
jsou daňové příjmy tvořící více jak 70 % našeho rozpočtu. Z toho důvodu usiluji mít vzájemně velmi korektní vztahy
a přesvědčit tyto vlastníky onoho, tzv. druhého bydlení, aby se maximálně možně podíleli na budování všeho, co s tímto
jejich bydlením souvisí. Prostě a jednoduše bych rád, aby to jejich bydlení vnímali, ne jako druhé bydlení v pořadí, ale
jako bydlení plnohodnotné v jedné rovině, tedy jako alternativu svému domovu, kde trvale žijí.
Na stavu plnění našeho rozpočtu se evidentně projevuje omezení ekonomiky. Samozřejmě upravujeme tedy
i výdaje a rozhodně nebudeme, nehodláme zadlužit městys – prostě se uskromníme. V souvislosti s naplňováním
opatření ve věci koronaviru městys k dnešnímu dni utratil 111 000,- Kč ze svého rozpočtu. O tyto prostředky budeme
žádat z příslušného zdroje pomoci – uvidíme.
Na závěr svého příspěvku uvádím pár důležitých informací našim občanům:
1) Možnost využít lékařskou péči v Chirurgické ambulanci ŘEŠ s.r.o. v Českém Krumlově. Na základě skutečnosti,
že se stále nacházíme v období vládou vyhlášeném „nouzovém stavu“, které ve svém důsledku i výrazně
upravuje lékařskou péči, jsem požádal našeho zastupitele, MUDr. Václava Šauera, zda by nemohli naši občané
nějak využít odborných lékařských služeb chirurgické ambulance. Domluvili jsme se tak, že ano, a tak tedy se
mohou frymburští občané objednat přímo bez doporučení praktického lékaře v ordinaci pana doktora s tím, že
telefonicky (734 420 680) si stanoví přesný čas prohlídky, konzultace či zákroku.
2) V případě potřeby roušek, jednorázových hygienických rukavic, případně i menšího množství desinfekce
nabízí městys Frymburk jejich zajištění (na základě rozhodnutí zastupitelů) zdarma všem svým občanům.
K tomuto je pouze nutné zavolat telefonicky na číslo úřadu městyse 380 753 114 a domluvit se na počtu
a způsobu vyzvednutí nebo dodání.
3) V případě nutnosti zajištění nákupu, vyzvednutí léků apod. pro naše potřebné občany platí tato nabídka
pomoci také způsobem, že je nutné zavolat na výše uvedené telefonní číslo.
Oto Řezáč starosta městyse Frymburk

Aplikace V OBRAZE
Vážení spoluobčané,
vzhledem k současné situaci potřebujeme více než kdy jindy aktuální informace. Proto máme k dispozici aplikaci
V OBRAZE.Tato aplikace je pomocníkem pro každého, kdo chce zůstat stále informovaný, sledovat, co se děje v jeho
okolí, zkrátka, kdo chce zůstat v obraze. Přináší nám přehled aktualit z webu vybraných obcí, upozorní na nově vložené
zprávy, dozvíme se včas o pořádaných akcích a můžeme si prohlédnout fotografie a dokumenty vložené na úřední desce
vybrané obce. Po dobu trvání nouzového stavu, poskytla firma Galileo Corporation s.r.o. tuto aplikaci zdarma. K aplikaci
nám stačí chytrý telefon či tablet podporující Android či iOS a připojení k internetu. Nemusíme se registrovat, tudíž
neposkytujeme žádná osobní data.
redaktorka Nikola Vrátilová
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HASIČI MĚSTYSE FRYMBURK
Něco málo ohledně
této nelehké doby
z našeho hasičského
pohledu. Dobrovolní
hasiči musí vedle své obvyklé zásahové činnosti vynakládat nezměrné
úsilí na aktivity v souvislosti s nákazou koronavirem Covid-19. Pro hasiče to znamená po každém příjezdu
ze zásahu vše důkladně vydesinfikovat a během zásahu dodržovat
všechny hygienické předpisy. Celkově
tento nelehký stav je pro nás více
a více náročný. Naše jednotka společně s městysem zajišťovala desinfikování veřejných míst, obecních
domů, kontejnerů a také veškerého
mobiliáře městyse. Mezitím rozvážela
hygienické balíčky (rouška, rukavice,

desinfekce) občanům starším 70 let.
Byla a stále je připravena jakkoliv
pomoci našim občanům a občanům
přilehlých osad. Členové najezdili
několik desítek kilometrů, a také několik desítek kilometrů nachodili
pěšky. Jednotka je stále v kontaktu
s městysem, a jakmile bude třeba, tak
vyrazí na pomoc. Jelikož zajišťujeme
požární ochranu i obci Světlík a Lipno
nad Vltavou, tak je to pro nás o to náročnější, jelikož máme na starost tři
obce. Obci Lipno nad Vltavou jsme
věnovali několik desítek kusů roušek,
obci Světlík také několik kusů roušek
a pár litrů desinfekce.
Ale nakonec patří VELKÉ DÍKY
i všem dobrovolníkům, kteří nám
i ostatním nějak pomohli. Za nás, za

hasiče, bychom chtěli poděkovat
manželům Schödlovým, Martině
Lieblové a Jaroslavě Trávníčkové, od
kterých jsme obdrželi roušky pro výjezdovou jednotku, Janu Markovičovi
za zdarma poskytnuté občerstvení při
provádění desinfikování, vietnamské
komunitě z Českých Budějovic, která
nám také věnovala mnoho roušek,
skupině lidí z PORTUS Prachatice
za ochranné štíty a energy drinky
a v neposlední řadě i městysu Frymburk za vybavení jednotky ochrannými pomůckami.
Snad se vše vrátí do normálu co
nejdříve. Kdyby kdykoliv cokoliv, tak
pamatujte, že jsme tady pro vás.
Za JSDH Frymburk Karel Malák

Poděkování
Touto cestou bych rád poděkoval za spolupráci při šití roušek pro ČESKOKRUMLOVSKOU NEMOCNICI
– Karol Mihalovičové, Veronice Račákové, Katce Micákové, Kateřině Juhaňákové, Jitce Mydlilové a Jarmile
Labajové. Společnými silami se podařilo ušít pár stovek roušek, které byly použity pro potřeby nemocnice.
Dále děkuji za spolupráci Nadaci Jihočeské naděje MUDr. Martina Kuby a paní Ing. Evě Kostkanové.
Desinfekci, kterou jsme získali, jsme darovali potřebným osobám a úřadu městyse Frymburk.
I nadále jsme zde pro všechny v případě jakékoliv potřeby v této době.
Mgr. Antonín Labaj a kolektiv
****
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
paní Martině Lieblové a Jaroslavě Trávníčkové
za ušití a následné dodání textilních ochranných roušek
pro nás příslušníky HZS.
Děkujeme
Profesionální hasiči Frymburk

Z

ÚŘADU

MĚSTYSE FRYMBURK

Bezkontaktní placení
Na úřadu městyse lze bezkontaktně platit prostřednictvím platebního terminálu umístěného v pokladně úřadu.
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Provozní doba
stanoviště pro řízený sběr
separovaného odpadu

4

Duben – říjen:

Pondělí a středa
Pátek
Sobota

13:00 – 16:00
12:00 – 14:30
10:00 – 14:00

Listopad – březen:

Pondělí a středa
Pátek

13:00 – 16:00
12:00 – 14:30
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Závody Májové kolo a Frymburská desítka
Pro rok 2020 byly závody zrušeny s ohledem na dodržování bezpečnostních opatření – Koronavirus.
Termín pro rok 2021 bude oznámen koncem roku.

FRYMBURSKÉ

SLAVNOSTI

2020

Starosta městyse vzhledem k současné situaci ohledně epidemiologických opatření vyhlášených vládou ČR
a Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s šířením koronavirové infekce požádal zastupitelstvo o schválení zrušení
letošních Frymburských slavností. Žádost zdůvodnil tím, že přestože dochází k rozvolňování opatření, stále platí pořádání
akcí s omezeným počtem účastníků (konání akcí s maximálním počtem osob 50 v termínu od 8. 6. 2020). Zastupitelé
tedy odsouhlasili zrušení konaní letošního ročníku Frymburských slavností.

PRODEJ DŘEVA
Městys Frymburk prodá občanům městyse

palivové dřevo
včetně rozvozu za částku 470 Kč vč. DPH za prm.
Zájemci (max. 10 prm na jednoho zájemce)
si mohou objednat u technika TS Milana Janáčka,

tel. 724 383 678.
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PŘEVOZ FRYMBURK

OSOBA
DÍTĚ do 3 LET
DÍTĚ od 3 do 10 LET
JÍZDNÍ KOLO
KOČÁREK
MOTOCYKL
AUTOMOBIL
PŘÍVĚS ZA OSOBNÍ AUTOMOBIL
MIKROBUS
BUS DO 16 OSOB
OBYTNÝ AUTOMOBIL
OBYTNÝ PŘÍVĚS ZA AUTOMOBIL
TRAKTOR
TRAKTOR + VLEK
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL + VLEK
PŘÍPLATEK ZA MIMOŘÁDNOU JÍZDU

20,- Kč
0,- Kč
15,- Kč
15,- Kč
15,- Kč
50,- Kč
80,- Kč
40,- Kč
100,- Kč
120,- Kč
110,- Kč
80,- Kč
140,- Kč
180,- Kč
190,- Kč
240,- Kč
200,- Kč

PŘEVOZ HORNÍ PLANÁ
Převoz Horní Planá – Bližší Lhota opět v provozu. Po dobu uzavření hranic bude poslední jízda v 17:30 hodin.

CENÍK PŘEVOZU
Děti do 3 let
Osoba
Jízdní kolo + osoba
Motorka
Auto
Přívěs za os. auto
Traktor

ZDARMA
15,- Kč
30,- Kč
40,- Kč
50,- Kč
50,- Kč
90,- Kč

Nákladní auto
Traktor + vlek, závěs
Nákladní auto + vlek
Bus do 16 osob
Autokaravan
Příplatek za mimořádnou jízdu
Osoby s průkazem ZTP

Platby je nutné provádět pouze přes pokladnu.
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150,- Kč
150,- Kč
180,- Kč
80,- Kč
100,- Kč
150,- Kč
ZDARMA
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PRACOVNÍK PODATELNY
1. Náplní práce je zajištění chodu podatelny a výpravny, vedení spisové evidence a příprava skartačního řízení, doručování
prostřednictvím datové schránky, poskytování služeb kontaktního místa Czech POINT, obsluha telefonní ústředny,
zabezpečení zveřejňování informací na úřední desce, vedení evidence obyvatel, další administrativní činnosti
Místo výkonu práce je Městský úřad Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod. Předpokládaný nástup je dohodou,
nejpozději od 1. 8. 2020. Jedná se o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.
2. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím
státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem.
3. Další požadavky
•
střední vzdělání s maturitní zkouškou, dobrá uživatelská znalost PC (Word, Excel, Outlook), ochota dále se vzdělávat
(vstupní a průběžné vzdělávání, zvláštní odborná způsobilost dle zákona o úřednících, studium světových jazyků),
schopnost ústní komunikace v německém nebo anglickém jazyce
•
uvítáme znalost v oblasti elektronické spisové služby, praxi v oblasti veřejné správy, orientace v zákonech, které se
vztahují např. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví apod., řidičské oprávnění skupiny B
Zařazení do platové třídy bude provedeno dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.
Zájemce podá písemnou přihlášku na adresu Město Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, případně na podatelnu Městského
úřadu Vyšší Brod nejpozději do 20. 5. 2020.
Přední stranu obálky označte slovy: „Výběrové řízení - pracovník podatelny - NEOTVÍRAT"

VEDOUCÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ / SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
1. Náplní práce je výkon sociální práce v přenesené působnosti (sociální poradenství, pomoc osobám v nepříznivé sociální
situaci, depistáž, sociální šetření, spolupráce s ostatními subjekty), ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového
pojištění, účast na komunitním plánování ORP Český Krumlov, evidence žadatelů o byt zvláštního určení, další činnosti
zajišťované odborem sociálních věcí
Místo výkonu práce je Městský úřad Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod. Předpokládaný nástup je dohodou,
nejpozději od 1. 8. 2020. Jedná se o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.
2. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím
státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem.
3. Další požadavky
•
vzdělání dle § 110 odst. 4 zákona 108/2006 SB., o soc. službách, tj. vyšší odborné vzdělání získané absolvováním
vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na
sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní
činnost, charitní a sociální činnost nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo
doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči,
sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpis
•
dobrá uživatelská znalost PC (Word, Excel, Outlook)
•
dále uvítáme: praxi v oboru, zkoušku odborné způsobilosti, řidičské oprávnění skupiny B
Zařazení do platové třídy bude provedeno dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.
Zájemce podá písemnou přihlášku na adresu Město Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, případně na podatelnu Městského
úřadu Vyšší Brod nejpozději do 20. 5. 2020.
Přední stranu obálky označte slovy: „Výběrové řízení - vedoucí odboru sociálních věcí - NEOTVÍRAT"
Bližší informace podá Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ Vyšší Brod,
tel. 720 367 636, e-mail: tajemnik@mestovyssibrod.cz
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